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Certifierad Internationell Coach
En utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan

Här nedan följer utvärderingar från de som
deltagit i denna utbildning!

Birgitta Wikström

Karin Ekh

”Kompakt, tydlig och intressant innehåll.
Tydlig struktur med verkliga historier /
situationer som ökar trovärdigheten och
intresset.”

”Väldigt bra kurs! Jag är glad att min
nyfikenhet ledde mig hit, den passar
också bra ihop med PUMT. Många bra
verktyg och metoder som kommer
hjälpa mig och andra att nå sina mål.”

OM LARS-ERIC Lugn, en enorm
kunskapsbank utifrån verkliga
situationer som tilltalar mig. Kunnig
trovärdig, inspirerande berättelser som
får mig att vilja utveckla mig mer inom
mental träning.

OM ELENE Fartfylld, energisk, dagarna
gick otroligt snabbt med teori varvat
med praktik. Gav av sig själv från sin
personliga livsresa vilket jag
uppskattade. Många exempel som ger
mig trygghet som coach.

OM LARS-ERIC En legend inom mental
träning. Det känns som en ynnest att få
ta del av det han kan i MT och coaching.
Jag är så tacksam!
OM ELENE Mycket duktig och engagerad
tränare. Väldigt roligt att få ta del av
hennes coaching kompetens och
erfarenhet. Bra övningar med bra
feedback.

Eva Ransjö
”Otroligt utvecklande och givande.”
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig inom mental träning. Härligt att få ta del av några av alla
experiment och forskning genom hans yrkesliv.
OM ELENE Mycket inspirerande ”allt-är-möjligt-attityd”. Fantastiska erfarenheter hon delat
med sig av, om potentialen i coaching, hypnos och mental träning och att våga vara ”tuff”
mot sina klienter – vilket får dem vidare snabbare.
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Veronica Husberg
”Med många nya insikter och lärdomar
både som coach men också som person,
så har jag hittat nya dolda områden som
lyser!”
OM LARS-ERIC En ära att få haft
förmånen att gå en kurs för L-E
Uneståhl. En vis man med stor klokhet
och glimt i ögat.

Peter Maksinen
”Väldigt bra och givande”
OM LARS-ERIC Lugn och pedagogisk.
Med mycket kunskap som är härlig att ta
emot.

OM ELENE Mycket skicklig coach.
Superbra praktiker.

OM ELENE En sprudlande kvinna med
närhet till skratt. Fantastisk energi som
påverkar mig fortfarande. Otroligt
kompetent och härlig inspirationskälla.

Cleas Hellberg
”Mycket innehållsrik. Trevlig atmosfär. Positiv anda.”
OM LARS-ERIC En enorm kunskap och erfarenhet. En guldgruva att lära sig av. Lugn och tydlig med en
härlig glimt i ögat.
OM ELENE Glad och framåt! Utmanar och pushar på ett bra sätt. Massor av kunskap och erfarenhet.

Olof Davidsson
”En bra utformad kurs som blandar föreläsning med diskussion och praktiska övningar..”
OM LARS-ERIC och ELENE. Positiva och kunniga. Kommer med många bra exempel utifrån egna
personliga erfarenheter.
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